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Základní údaje
Název:
Sídlo:
IČ:
Předseda spolku:
Webové stránky:
Facebook:
Email:
Telefon:

„Budíček“ z.s.
Pod Hájem 423, Vroutek 439 82
22765034
Bc. David Šebesta
www.budicek.eu
www.facebook.com/BudicekOS
david.sebesta@seznam.cz
+420 775 972 932

Orgány spolku
Členská schůze – nejvyšší orgán spolku, tvoří ji členská základna
Výbor – tříčlenný orgán, volený na dobu jednoho roku
V roce 2014 fungoval výbor v tomto složení:
David Šebesta – předseda
Adam Daniš – místopředseda
Kateřina Beňová - pokladník

Cíle spolku

Cílem spolku „Budíček“ je podpora společenského života v oblasti kultury, sportu a souvisejících aktivit, dále podporovat a realizovat
akce, zaměřené na spolužití v obci, zachování tradic a ochrana přírody a krajiny na území města Vroutek.
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Činnost spolku

Staročeské máje
Už po třetí jsme dohromady s vrouteckou mládeží uspořádali Staročeské máje. Příprava
zabrala dlouhé týdny. Vše začalo 30. dubna, kdy statní májovníci staví na náměstí vysokou májku,
kterou zdobí budoucí májovnice. Následně bylo připraveno jídlo a pití pro májovníky i ostatní
občany ve stanu u zdravotního střediska a „pálili se čarodějnice“. Hlavní změnou od minulého roku
bylo pořízení speciálně ušitých pánských krojů pro vroutecké májovníky až ve Vsetíně. Od
letošního roku si tak netřeba půjčovat kroje z teplického divadla či okolních vsí. Samotné staročeské
máje proběhli třetí květnovou sobotu. Průvod 20 párů s Kecalem, družičkou, rychtářem, dráby a
ozdobeným vozem, kde hrála lounská kapela ŠRUML, prošel během dne celým městem. Pilo, jedlo,
především tančilo se na lidové písničky v každé ulici.
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ale

Obnova kostela sv. Jana Křtitele a přilehlého areálu
Spolek Budíček se od roku 2013 zaměřil na obnovu kostela sv. Jana Křtitele ve Vroutku a přilehlého areálu bývalého hřbitova z 18. a 19.
století. V březnu jsme kostelem provedli děti z místní mateřinky, tak i žáky školní družiny.
V rámci našich omezených finančních a časových možností jsme se pustili vyčištění náletů u kostela. Byly pokáceny nejnebezpečnější
stromy, odstraňovali se keře vrostlé do zdí kostela, čistila se dosažitelná místa střechy. Vyčistili jsme vstupní schodiště, které bylo zašlé pod nánosy
zeminy, takže jej nebylo na první pohled vůbec vidět. Velmi prokouklo.
Farář, který sleduje aktivity, které pro kostel děláme, nás nominoval na cenu Gratias Tibi – za občanskou aktivitu mladých lidí v kategorii do
26 let. Zcela nečekaně nás porota vybrala. Nemohli jsme tomu uvěřit, protože děláme pouze to, co nás baví. S cenou se pojila studijní exkurze do
Norska, které se za Budíček zúčastnil David Šebesta a Adam Daniš. Dodalo nám to mnohé, především další potřebnou energii.
V roce 2015 jsme v kostele uspořádali tyto akce:
21. dubna – Velikonoční lidové tradice pro děti i dospělé – malování vajíček různými technikami, pletení pomlázek
29. května Noc kostelů
 Komentovaná prohlídka
 Promítání fotografií Vroutku ze 70. a 80. let
22. června poutní mše ke cti patrona našeho kostela sv. Jana Křtitele. Mši celebroval otec Josef Hurt z Kryr.
22. ž 24. prosince jsme se zapojili do republikové akce Betlémské světlo, které si lidé mohli vyzvednout v kostele.
Na Štědrý den jsme uspořádali staročeské vánoční tradice pro děti. Rodiče si mohli si dát svařák, děti pak odlít olovo, rozkrojit jablíčko či pustit
svíčku se skořápkou. Následovala Vánoční mše.
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FINANČNÍ ZPRÁVA "Budíček" z. s. k 31.12. 2014
Celkem počáteční zůstatek 1.1.2014

16 398,76 Kč

Bankovní účet spolku
Bankovní účet veřejné sbírky

15 998,76 Kč
400,00 Kč

PŘÍJMY
Dary
Nadace OF - oprava náhrobku
Nadace Charty 77
Město Vroutek - staročeské máje(15tKč),
oprava kostela (2tKč)
Veřejná sbírka
Nadace VIA oprava náhrobku a výsadba aleje
Celkem příjmy

3 350,00 Kč
30 000,00 Kč
12 780,00 Kč
17 000,00 Kč
21 580,00 Kč
91 500,00 Kč
176 210,00 Kč

VÝDAJE
Staročeské máje
Doména www.budicek.eu
Členský příspěvek MAS Vladař o.p.s.
Kostel - buřty pro brigadujici družinu

33 806,00 Kč
133,00 Kč
300,00 Kč
500,00 Kč

Celkem výdaje

34 739,00 Kč

Veřejná sbírka měla v tomto roce výtěžek 21.580 korun.
Především díky ceně veřejnosti v soutěži MÁME VYBRÁNO, kde
jsme získali odměnu 20.000 korun. Dary na spolkový účet činili
v úhrnu 3.350 Kč.
Velmi se nám dařilo v získávání grantů. Na opravu
náhrobku důstojníka rakouské armády jsme získali od Nadace VIA
45 000 korun a Nadace OF 30.000 Kč. Další grant 46.500 Kč
Nadace VIA směřoval na výsadbu lipové aleje.
Město Vroutek podpořilo svým grantem 15.000 Kč
staročeské máje a 2.000 Kč opravu kostela. Grant Nadace Charty
77 12.780 Kč směřoval na obnovu hřiště v Sadové ulici. Všechny
granty /kromě Města Vroutek/ budou realizovány a vyúčtovány
v roce 2015.
Odkaz na transparentní účty spolku:

Celkem konečný zůstatek

157 869,76 Kč

Bankovní účet spolku
Bankovní účet veřejné sbírky

136 189,76 Kč
21 680,00 Kč
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Hospodaření spolku „Budíček“ v roce 2014

Provozní účet - https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2500383019
Veřejná sbírka- https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2000463004

Poděkování
Spolek Budíček děkuje všem dárcům, dobrovolníkům a lidem dobré vůle, kteří jeho činnost v roce 2014 jakýmkoliv způsobem
podpořili.
Bez Vašich finančních příspěvků, dobrovolnické práce a psychické podpory bychom nic zvládli!
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